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Stichting ProRomi Nederland is door
de belastingdienst aangemerkt als
‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.
Dat betekent dat giften aan ProRomi
Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Het ANBI nummer
van ProRomi Nederland is 17551.

Speciale bedankjes
Zonder alle hulp in natura en de financiële steun van
onze donoren zouden wij niet kunnen bestaan. Het
is elke maand opnieuw zo enorm bemoedigend om
te zien en te horen welke praktische hulp en donaties wij ontvangen. Daarom enkele voorbeelden.
Mevrouw M. van Rooijen-Hogeweg uit Hurdegaryp
vierde in februari 2012 haar tachtigste verjaardag en bestemde haar verjaardagscadeau onder andere voor de
bouw van de tweede fase van de ProRroma-basisschool
uit Tinca. Dit leverde maar liefst € 800,00 op. In 2011
maakte mevrouw van Rooijen deel uit van een promotiereis langs alle projecten van ProRomi en ProRroma
in Roemenië.
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Bouwen aan perspectief

1

Achttien leerlingen en docenten van klas drie van VWO
De Passie uit Wierden werkten in het kader van een
maatschappelijke stage van twintig tot en met vierentwintig april in het Roma-getto Dallas in Cluj-Napoca. Zij
hielpen onder andere met het graven van de fundering
van het Multi Functioneel Centrum en met het verven
van een omheining (zie foto 1 en 2). Verder deden zij
kinder- en tienerwerk, verstrekten voedsel en hielpen
het kamp opruimen.

voor de Roemeense Roma

Stichting Help Straatkinderen werkte begin mei met negen vrijwilligers, waarvan het merendeel met bouwkundige achtergrond, in Dallas. Deze stichting is opgericht
om arme (straat)kinderen en (zwerf)jongeren te helpen,
maar richt zich ook op algemene armoedebestrijding
en ontwikkelingshulp. Vanwege de deskundigheid van
het team kon men in een recordtijd een huisje opzetten
in Pata-Rat voor een van de armste gezinnen (zie foto
3). Tevens hebben ze op Colina Verde een speelterrein neergezet, wat een super belevenis was voor de
kinderen daar. De meeste kinderen zijn sinds hun gedwongen verhuizing niet meer in een speelpark geweest
www.helpstraatkinderen.nl

2
Bouw 2e fase basisschool in Tinca.

De heer Ioan Mang (3e van rechts), Minister van Onderwijs, op
bezoek op de ProRroma-scholen in Tinca

ProRomi en ProRroma bedanken jullie allen voor jullie
geweldige bijdrage en inzet.

Zowel in de Roma-wijk in Tinca en in het Roma-getto Dallas in ClujNapoca bouwen ProRomi en ProRroma voor het toekomstperspectief
van de lokale Roma. In Tinca gaat het om de tweede fase van de ProRroma-basisschool. In Cluj gaat het om een Multi Functioneel Centrum
met daarin onder andere twee klassen van de ProRroma-kleuterschool.

3

U kunt ons helpen!

Bidt u met ons mee?

Wellicht bent u niet zelf in staat om eten te komen uitdelen of een huisje te bouwen op één van onze ProRroma-projecten. Toch kunt u ons enorm helpen door
uw bijdrage te geven voor een van deze projecten!

•
•

Studie van een kind van de ProRroma-kleuterschool in het
Roma-getto Dallas (€ 25,00 per maand).
Aanschaf en installatie van een Cv-ketel voor de
ProRroma-kleuterschool in Tinca. Van de benodigde
€ 3.000,00 is inmiddels € 1780,00 binnen.
Bouw van de tweede fase van de ProRroma-basisschool
in Tinca. Van de benodigde € 64.000,00 voor dit
bouwproject is inmiddels al € 58.000,00 binnen.

•

Helpt u ons? U kunt gebruik maken van de bijgevoegde
acceptgiro of machtigingskaart.

De nieuwsbrief opzeggen

•

•
•
•

Dank God voor de voortgang op alle projecten
Dank God voor het bezoek van de Minister van
Onderwijs uit Boekarest
Dank God voor het bezoek vanuit de Nederlandse Ambassade uit Boekarest
Dank God voor alle teams uit Nederland en België die komen helpen op de projecten
Bid God voor een voorspoedige voortgang van
alle bouwprojecten
Bid God voor de behandeling van de aanvraag
voor permanente erkenning en staatsfinanciering van de ProRroma-scholen in Tinca
Bid God voor alle werkers en vrijwilligers in Roemenië (ProRroma) en in Nederland (ProRomi)

Indien u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, stuurt u dan een e-mail met uw naam en adres naar
info@proromi.nl of per post naar ons kantoor: Callistolaan 15, 3318 JA Dordrecht.

Vorig jaar werden de voorbereidingen getroffen voor beide bouwprojecten. In Tinca werd de fundering gelegd voor de tweede fase en in ClujNapoca werden Roma-families gevraagd om hun krotje in te ruilen voor
betere behuizing zodat daarmee de bouwplaats van het Multi Functioneel
Centrum vrij zou komen voor het nieuwe gebouw. In beide gevallen gaat
het om noodzakelijke uitbouw en nieuwbouw met als doel om daarmee
nog meer scholingsmogelijkheden te creëren voor de vele honderden Roma-kinderen die op deze locaties wonen. Want het is juist dit op de Roma
afgestemd Christelijk onderwijs dat deze kinderen een betere toekomst
kan bieden. Beide bouwprojecten staan gepland gereed te zijn en officieel geopend te worden in september 2012. Meer daarover in deze
nieuwsbrief met een uitgebreide fotoreportage van de bouwprojecten.

Storten fundering Multi Functioneel Centrum in Cluj-Napoca
Bovendien werden de ProRroma kleuter - en basisschool in Tinca afgelopen maand bezocht door de heer Ioan Mang, de Minister van Onderwijs
en een delegatie. Bij dit bezoek heeft de minister het volgende in het
gastenboek van het complex geschreven:
“Felicitaties aan hen die dit mooie en bruikbare centrum van particulier
onderwijs hebben gerealiseerd. Ik ben verbonden met allen die werken
voor Roemeense scholen!
Veel succes en dat God jullie mag helpen”
Ioan Mang, Minister van onderwijs
Wat een geweldig voorrecht dat wij ons werk
zelfs bij de minister onder de aandacht
hebben mogen brengen.

Sjaak Monster

Directeur Stichting
ProRomi Nederland

Ontvang ook onze digitale nieuwsbrief!

U kunt zich aanmelden met het kaartje in deze nieuwsbrief of via info@proromi.nl

Opening 2e fase ProRroma-basisschool op 17 september 2012

Bouwen aan perspectief
voor de Roma in Tinca

Op dit moment huisvest de ProRoma-kleuterschool twee klassen
en de ProRroma-basisschool in Tinca vier klassen met Roma-kinderen. Een aanvraag om ook te mogen starten met de bovenbouw
(klas 5-8) is in behandeling in Boekarest evenals de aanvraag om
financiering door de Roemeense overheid.
Een initiatief dat in 2000 startte met een kleuterklas voor de Roma-kinderen in het kerkgebouw van Centrul Crestin Filadelfia in de Roma-wijk
in Tinca is uitgegroeid tot een door de Roemeense overheid erkende
Christelijke ProRroma privéschool voor kleuter – en basisonderwijs.
Wie had ooit kunnen denken dat de eerste vijftien kinderen uit de eerste
kleuterklas plaats zouden maken voor de honderddertig kinderen die
de school nu kent. En, mocht de aanvraag voor financiering vanuit de
Roemeense overheid gehonoreerd worden dan zullen hier nog eens
honderd kinderen bijkomen.
Het bouwproces is in volle gang. Op 17 september 2012 hopen wij de
tweede fase van het gebouw te openen. Hierdoor krijgen wij de beschikking over nog eens vier lokalen.
Voor de bouw is nog ongeveer € 6.000,00 nodig. Helpt u ons?

Opening ProRroma Multi Functioneel Centrum op 19 september 2012

Bouwen aan perspectief
voor de Roma in Cluj-Napoca

De eerste stap voor de bouw van een ProRroma Multi Functioneel Centrum in het
Roma-getto Dallas werd vorig jaar gezet met de aankoop van de grond onder een
deel van het getto. Sindsdien zijn alle activiteiten in lijn gebracht met het doel om dit
centrum te bouwen.
Met de aankoop van een gedeelte van de grond ging een lang gekoesterde droom in vervulling, namelijk de bouw van een eigen Multi Functioneel Centrum met onder andere twee
kleuterklassen, een keuken, toiletten en douche en een gemeenschapsruimte voor kerkdiensten, bidstonden, vrouwengroepen en de vieringen van feestdagen met de kinderen
van de ProRroma-school en hun ouders.
Bert Looij en zijn team hebben sindsdien erg veel werk verzet. Het bouwterrein stond vol
met krotjes, dus werd de bewoners een goed en nieuw huisje aangeboden. Van dit aanbod
is dankbaar gebruik gemaakt. Behalve de verhuizingen werd een muur aangelegd om te
verhinderen dat de hoger gelegen grond met de nieuwe huisjes zou kunnen afkalven. Er
werden betonnen trappen aangebracht, nieuwe elektriciteitspalen opgezet en het vele afval
werd van het terrein gehaald. Ook begon men met het uitmeten van het nieuwe gebouw en
het graven en het storten van het cement voor de fundering. De planning is om het Multi
Functioneel Centrum op 19 september 2012 te openen.
Vanuit de Roma-gemeenschap Dallas hebben alle ontwikkelingen de volle medewerking.
Op alle fronten werken de lokale Roma mee met de uitvoering van de werkzaamheden.
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Plaatsen van een nieuwe paal voor de elektriciteitskabels
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Leerkrachten en studenten uit Nederland graven de fundering
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Nog € 6.000,00 nodig voor de bouw van de 2e fase

Bert Looij spreekt met de Roma van Dallas over het MFC

De stenen worden volgestort met beton
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Afbreken van de oude krotten in het getto
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Storten van de fundering
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De stenen worden glad gestreken

Een van de trappen naar de hoger gelegen huisjes
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De contouren van het Multi Functioneel Centrum zijn uitgezet
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Rij stenen opgemetseld op de fundering
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Het resultaat

